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 من املتزوجات العامالت في الجامعة األردنية
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 31/5/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                     14/4/2020 :تاريخ تسلم البحث

الكشـف عـن درجـة اسـتخدام مواقـع التواصـل        إلـى هدفت الدراسة الحالية  :ملخص
والتعــرف علــى ، االجتمــاعي ومســتوى الصــالبة النفســية ومســتوى الطــالق العــاطفي  

التنبؤيــة لدرجــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي ومســتوى الصــالبة        القــدرة 
النفســية فــي الطــالق العـــاطفي لــدى عينــة مــن المتزوجـــات العــامالت فــي الجامعـــة         

متزوجــة عاملــة فــي الجامعــة األردنيــة   ) 350(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . األردنيــة
ة الطبقية خالل الفصل تم اختيارهن بالطريقة العشوائي ،ومستشفى الجامعة األردنية

 ، طــور الباحثــانولتحقيـق أهــداف الدراسـة  . 2019/  2018األول للعـام الجــامعي  
مقيــاس ومقيــاس درجــة اسـتخدام مواقــع التواصـل االجتمــاعي،    : هـي  ثالثـة مقــاييس 

أظهرت نتائج الدراسـة درجـة   و. مقياس الطالق العاطفي، ومستوى الصالبة النفسية
لكـل مـن الصـالبة     ااصـل االجتمـاعي ومسـتوى متوسـطً    مرتفعة الستخدام مواقع التو

ــالق   ــية والطـ ــاطفيالنفسـ ــا  .العـ ــائج أن  كمـ ــرت النتـ ــتخدام أظهـ ــل  اسـ ــع التواصـ مواقـ
ــة طرديــة    %) 54( نســبتهاالجتمــاعي أســهم بمــا   ــي الطــالق العــاطفي وبعالق ــين ف ب

في %) 10( نسبتهأظهرت النتائج أن الصالبة النفسية أسهمت بما  فيما. المتغيرين
  .بين المتغيرينالق العاطفي وبعالقة طردية الط

ــة ( ــات المفتاحيـ ــالق     : الكلمـ ــية، الطـ ــالبة النفسـ ــاعي، الصـ ــل االجتمـ ــع التواصـ مواقـ
  )المتزوجات العامالت العاطفي،

  

األسرة هي الخلية األساسية المكونة للمجتمع، التي ال يمكن  :مقدمة
أساس وقوي وسليم، متماسك ومجتمع  إلىاالستغناء عنها للوصول 

فالحياة  ؛انسجام الزوجين وتوافقهماهو  األسرة واستمرارهار استقرا
الزوجية مليئة بالتحديات والضغوطات التي تواجه الزوجين وتضع زواجهما 

، إال ، ومن األمثلة على تلك الضغوط عمل الزوجة، واإلنجابفي مهب الريح
هذه أن تعاون الزوجين مع بعضهما وتفاهمهما يساعدهما على تخطي 

  .بر األمان إلىالعقبات سويا، والوصول باألسرة 

؛الزواج مؤسسة اجتماعية ذات أهمية كبيرة حول العالم ويعد 
 اوتحكمه والدين القانون افالزواج عالقة شرعية بين زوجين، ينظمه

وإنما عالقة متغيرة باستمرار  ،فهو ليس وظيفة ثابتة. العادات والتقاليد
تبعا للظروف المختلفة التي يمر بها الزوجان طوال فترة الزواج، وهذا 
يتطلب منهما قدرة عالية على التكيف والتفاهم فيما بينهما للتغلب على ما 

  . (Khoury, 2008).يواجههما من تحديات

التي  فمن خالل نماذج التنشئة ؛ويؤثر الزواج في البناء االجتماعي
يتم تحديد األطر الفكرية واألخالقية والسلوكية  ،لألبناء تعتمدها األسرة

فالعالقة  .)Theban, 2009(التي تنظم العالقات بين األفراد في المجتمع 
العوامل التي تهدد استقرارها، مثل و الزوجية تتأثر بالعديد من التغييرات

عدم التكافؤ بين الزوجين ثقافيا واا واجتماعيالزواج المبكروا، قتصادي،   
 _________________________  

    .ردناأل، األردنيةجامعة ال* 
  .2021 ،، األردنإربدحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
  
  

  
 

Predictive Ability of the Degree of Social Media 
Websites Use and Level of Psychological 
Hardness in Emotional Divorce among a 
Sample of Married Women Working at the 
University of Jordan 
 
Abdallah Almahaireh and Amal Alhasoun, the University of 
Jordan, Jordan.   
 
Abstract: This study aimed to explore the degree of use of 
social media websites and the levels of psychological hardness 
and emotional divorce, as well as to identify predictive ability 
of the degree of social media websites use and level of 
psychological hardness in emotional divorce among a sample 
of married women working at the University of Jordan. The 
sample of the study consisted of (350) married women 
working at the University of Jordan in the first semester of 
2018/2019. To achieve the aims of the study, the researchers 
developed three measures: A measure of the degree of use of 
social networking sites, a measure of psychological hardness, 
and a measure of emotional divorce. The study results showed 
a high degree of social media use and a medium level of both 
psychological Hardness and emotional divorce. In addition, 
the degree of social media use explained (54%) of emotional 
divorce, while psychological Hardness explained only (10%) 
of it. 

(Keywords: Social Networking Websites, Psychological 
Hardness, Emotional Divorce, Working Married Women) 

  

  

  

  

  

خصائص ومهارات التواصل،  إلىاالفتقار والتوقعات غير الواقعية، و
 وطريقة ، والتطور الكنولوجي،اختيار الشريكوشخصية وعوامل وراثية، 

 اإلجتماعي للزوجين واألبناء وفي األسرة ككل التواصلودرجة 
)Mansour, 2009.( لفكرية بين الزوجين على كما تؤثر االختالفات ا

فمدى انسجام أو اختالف ما يدركه كل من الزوجين عن الحياة  ؛عالقتهما
يؤثر على عالقتهما  ة والعالقات األسرية واالجتماعيةالزوجي

)Fearon,2003(.  
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 نإفوبالرغم من المشاكل بين الزوجين  ،في الكثير من الحاالتو
ألن قرار الطالق يتأثر بالعديد من االعتبارات  ،الزواج يستمر
األقارب واألطفال، والدينية، والثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، 

تدخل العالقة  ،وعندما تصبح الخالفات الزوجية مستمرة. واألصدقاء
وهنا يفقد الزوجان  .االنهيار إلىالزوجية في دوامة من الهبوط لتصل 

الطالق  إلىيصالن  ،ومع الوقت .الثقة واالحتراموصل الفعال، التوا
-Al( العاطفي، ويعيش كل منهما حياته وحده، لكن تحت سقف واحد

Sadhan, 2013(.  الطالق أو  إلىوبالرغم من أن الزوجين لم يصال
حتى لو ظهر  إن العالقة الحقيقية بين الزوجين انتهت،ف ،االقتراب منه

  ).Momen, 2004( اآلخرين على أنهما معاالزوجان أمام 

ف جونسون ويعر)Johnson ( غيابالطالق العاطفي بأنه 
العاطفة والحب والمودة بين الزوجين، واقتصار الحياة على 

النزاعات والعالقة بين الزوجين بالنفور،  اتساماالحتياجات المادية، و
-Al( وعدم التجانس في تربية الزوجين ألطفالهما ،المستمرة

Fatlawi & Jabbar, 2012.(  

شكل من أشكال الزواج الذي يخلو من  يالطالق العاطفو
ويكون الزواج مهددا في أي لحظة باالنهيار؛  .المشاعر بين الزوجين

نتيجة الضطراب العالقة الزوجية والمشاكل الدائمة والعداء، فيترتب 
عليه تعاسة دائمة من الممكن أن تنتهي بالطالق الرسمي بعد مدة من 

ومن الممكن أال يحدث الطالق الرسمي أبدا، ويبقى الزوجان  .الزمن
وليد  فالطالق ال يعد. (Sadeq, 2004)ا لكنهما مطلقان عاطفي ،معا

فهو ال يحدث في يوم واحد، وإنما عملية طويلة تستغرق  ؛اللحظة
 & Clarke-Stewart( عدة أشهر أو سنوات التخاذ القرار األولي

Brentano, 2006(.  

: )الحلم( المرحلة األولى: يمر الطالق العاطفي بسبعة مراحلو
لتعويض النقص في الحياة األسرية من وهنا يسعى كل من الزوجين 

فيبتعد الزوجان عن حل الخالفات بشكل  .خالل األحالم والخياالت
تتماشى الحياة ال  وفيها :)خيبة األمل( المرحلة الثانيةو. واقعي

يصاب الزوجان بخيبة بحيث  الزوجية مع التوقعات التي وضعاها سابًقا
): حول الواقع الذي يعيشانهاليأس والتذمر ( المرحلة الثالثةو .ملاأل

 المرحلة الرابعةو .األساسية اعندما ال يتم إشباع حاجاتهم وتحدث
يبدأ كل من الزوجين بالسعي نحو النجاح الفردي، وهنا ): االبتعاد(

وينعدم الحوار بين الزوجين، فيتم إهمال الحياة الزوجية، وتكون 
 حلة الخامسةالمرو. الحياة بينهما خالية من األحاسيس والمشاعر

وهنا ال يوجد أي نوع من أنواع االتصال بين الزوجين  ):االنفصال(
المرحلة و. تبدأ الخيانة الزوجية قد بالرغم من عيشهما سويا، وهنا

. وهنا تصبح الحياة الزوجية شبيهة بالمعركة ):الشقاق( السادسة
 وهنا يعيش الزوجان معا تحت ):الطالق العاطفي( والمرحلة السابعة

وجد أي مقومات تإال أنهما منفصالن عاطفيا؛ وال  ،سقف واحد
والمشاكل  وتتميز سلوكياتهما بالتباعد والشقاق .للحياة الزوجية

  ).Rosperg & Rosperg, 2002( والخالفات الدائمة

ويتسم الزوج المطلق عاطفيا أو الزوجة المطلقة عاطفيا 
قضاء الوقت واآلخر، عدم التواصل مع الطرف وبالبرود واالبتعاد، 

ظهر على الطرف اآلخر توهنا  .الرغبة في االنفصالوخارج المنزل، 
البحث عن فرص واالعتذار والتوسل، والصدمة،  :صفات تتمثل في

 ). Hadi, 2012(ومراقبة الطرف اآلخر  ،إلنقاذ الزواج

يفرض فهو  ؛لعاطفي آثارا سلبية على الزوجينويترك الطالق ا
ويعاني أحدهما أو عليهما البقاء حبيسي عالقة منتهية الصالحية، 

الغضب واأللم ن واألطفال واألسرة االزوج يعيشو ،كالهما نفسيا
 & Al-Fatlawi( مستمروالقلق التوتر من الحالة و ،والحزن

Jabbar, 2012.(  سلوكات سلبية وغير تكيفية  إلىوقد يلجأ البعض
، السلوكات السلبيةاإلدمان على الكحول وغيرها من العدوان و: مثل

تؤشر على انهيار لألسرة مة مع طرف آخروإقامة عالقات محر ،
  ).Rodriguez et al., 2009( والمجتمع

ويشهد العصر الحالي ثورة كبيرة في شتى مجاالت االتصال، 
 .التواصل االجتماعيوشكل وطريقة ترك األثر الكبير في عملية يمما 
وأصبح العالم  ،التطور التكنولوجي في تطوير الحضارات أسهم فقد

قرية صغيرة، حيث عمل على ربط األجزاء المتباعدة من العالم من 
وعمل هذا  ).Shehata, 2015(خالل شاشة إلكترونية صغيرة 

التطور التقني في العالم على إيجاد مجموعة متنوعة من وسائل 
ومن ناحية أخرى ال يمكن إنكار لت الحياة من ناحية االتصال، سه

ر هذا التطور بشكل خاص على فأّث .أضرار هذه التقنيات الحديثة
فبعض التغييرات كان  ؛ر العالقات بين الناسكيفية بناء المجتمعات وغي

األسر و الزواج له أثار سلبية مدمرة على تبناًء وبعضها اآلخر كان
  ).Sedghijalal & Fathi, 2015( والمجتمعات

 تؤثر على العالقة الزوجية التي العواملهناك العديد من و
شكل  يعدو .التغير العاطفي بعد الزواجوالتفكك األسري  إلىؤدي ُتو

جتماعي ومواقع التواصل االاستخدام شبكة اإلنترنت  ودرجة وطريقة
فثورة االتصاالت  .العواملهذه  منواإلدمان على استخدامها 

رت قيم التفاعل غي المتسارعة والكبيرة المعلوماتتكنولوجيا و
عملت على التقريب بين المتباعدين، والمباعدة بين واالجتماعي، 

 وإدمان المتقاربين؛ خصوصا بعدما غزت كل بيت، وأصبحت هوس
العديد من الناس؛ فعملت مواقع التواصل االجتماعي على تغيير طبيعة 

، وباتت تهدد العالقات ةبين الزوجين وأفراد األسر التفاعل والتواصل
 .)Al-Youssef, 2017(وتماسك األسرة  والزوجية االجتماعية

قة وأكثر المجاالت الحياتية التي تأثرت بهذه التغيرات هي العال
إذ أصبح الزواج عبارة عن اتفاقية وعقد بين طرفين يخلو  ؛الزوجية

اد من أي مشاعر أو تفاهم أو أي روابط مشتركة بين الزوجين، مما ز
  .)Crow, 2005(من التحديات التي تحيط بهذه العالقة 

ومواقع التواصل ، وظهرت العديد من التطبيقات مثل اليوتيوب
السكايب، وتويتر، ونستغرام، اإلوالواتس آب، واالجتماعي كالفيسبوك، 

إال أن أشهر هذه التطبيقات وأكثرها . وغيرها العديد ،والسناب شات
مواقع التواصل االجتماعي لميزاتها العديدة التي عملت هو انتشارا 

على استقطاب عدد كبير من المستخدمين حول العالم، لتصبح جزًءا 
  .(Shakra, 2014)هاما من حياتهم اليومية 
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نها منظومة من الشبكات أبوتعرف مواقع التواصل االجتماعي 
اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به، ومن 

لكتروني مع أعضاء آخرين لديهم إثم ربطه من خالل نظام اجتماعي 
أصدقاء الجامعة او  نممجموعة نفس االهتمامات والهوايات، أو 

  .)(Fadlullah, 2010 الثانوية

ماليين  )8( ردن حواليألنترنت في ابلغ عدد مستخدمي اإليو
 اإلنترنت يستخدمون منهم من جيل الشباب الذين %)96(مستخدم، 

 فيما بلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،بشكل يومي
من عدد السكان  %)25(ي بنسبة أ ؛مليون مستخدم) 2.7(

من بين  ولى عالمياتبة األردن المرماليين نسمة، ليحتل األ )10( البالغ
 ,Abu Dary(دولة تستخدم منصات التواصل االجتماعي  )50(أكثر 

2019.(  

المرتبة األولى من حيث في ) 2018(وجاء األردن ولبنان سنة 
شهد كل من األردن استخدام البالغين لمواقع التواصل االجتماعي، و

 تماعيولبنان امتصاصا سريعا في استخدام وسائل التواصل االج
استخدام الشبكات االجتماعية فقد زاد  ؛خالل العامين الماضيين

في األردن، وهو ثالث أسرع معدل نمو، على قدم المساواة  %)15(
مليون  )164(ويستخدم موقع الفيسبوك . في االستخدام مع فيتنام

عدد  لىوتزيد هذه النسبة ع ،مستخدم شهري نشط في العالم العربي
فقط  امليوًن )56(المستخدمين قبل خمس سنوات الذي بلغ 

(Radcliffe & Bruni, 2019).  

ن يستخدمون موقع يأن األردني) 2015(وأظهر تقرير عام 
يوتيوب و ،%)71(واتساب بنسبة و، )%89(بنسبة  ،الفيسبوك
 نستغرام بنسبةإ، و)%43(جوجل بلس بنسبة ، و)%66(بنسبة 

لموقع الفيسبوك  بدرجة أكبر األردنيون تفضيًالظهر أو ).34%(
 Arab Social( %)63(مقارنة بالدول العربية األخرى بنسبة 

Media Report, 2015.(  

يد من اآلثار العد المختلفةترتب على استخدام هذه المواقع و
فاآلثار اإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي تتمثل  ؛اإليجابية والسلبية

توحيد الناس وفي التعرف على األشخاص من مختلف أنحاء العالم، 
زيادة الوعي المجتمعي، وعلى منصة ضخمة لتحقيق أهداف محددة، 

متابعة األخبار و، زيادة الوعي واإلدراك لما يحدث في العالمو
إلغاء الفوارق الطبقية والحدود ، وةالعمل والتجارو واألحداث العالمية،

لشغل وقت الفراغ من خالل  واللعب والتسلية والترفيه، الجغرافية
 ,Rahmani & Dhimi( المختلفة مواقع التواصل االجتماعي

2012(.  

أما فيما يتعلق باآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي 
سوء استخدام مواقع التواصل االجتماعي، واإلدمان،  :فتتمثل في

التأثير السلبي على األطفال والمراهقين من خالل المشاهد العنيفة، و
والزوجية  ضعف العالقات االجتماعيةوغزو خصوصية اآلخرين، و

كما ظهر أيضا  ).Siddiqui & Singh, 2016(واألسرية 
لتأثير سلبا وا االستخدام الخاطئ لبيانات وصور المستخدمين اآلخرين

على صحة مستخدمي هذه المواقع من خالل تعرضهم لالكتئاب 
 ,Ghazal & Shaobi(واالضطرابات النفسية والقلق والتوتر 

2014.(  

وسيطرت مواقع التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة على 
يقضي وقته خلف شاشات  أغلبهمأوقات وأفكار مستخدميها، فأصبح 

 ,Masoudan & Warim(هواتف الذكية الحاسوب أو تطبيقات ال
ورافق اإلفراط في استخدام هذه المواقع العديد من ). 2012

بين األزواج؛ فأدى إلى وخاصة في األسر و ،االجتماعية تالمشكال
عدم اإلحساس بالحب من والزوجين عن اآلخر،  من انشغال كل

غياب الحوار والحب سواء بين الزوجين أو بين أفراد و الشريك،
-Al( وتقصير الزوجين أو أحدهما في حقوق المنزل واألبناء ،العائلة

Furaiji, 2014.(  

من تغيرات وساعدت التغيرات التي طرأت خالل القرن العشرين 
تغير بنية األسرة، وشهدت في اقتصادية وثقافية و اجتماعية

االجتماعية، والمجتمعات الحديثة تغيرات شملت الجوانب السياسية، 
فتغيرت األدوار الملقاة على عاتق  ،الفكرية والثقافيةودية، االقتصاو

مما فرض  ،العمل إلىفالظروف االقتصادية دفعتها للخروج  ؛المرأة
فالمرأة العاملة تختلف  .عليها العديد من المسؤوليات والضغوطات

تبعا لطبيعة العمل والجهد الجسدي  ،معاناتهاعن غير العاملة في 
  .)(Boumediene, 2016 ه العملوالفكري الذي يتطلب

 ؛التحديات والضغوطاتبالعديد من الحياة الزوجية  وتمر
بسبب  فالتغيرات التي تمر بها تجعلها في حالة ضعف وعرضة للتفكك

 .عدم القدرة على التعامل والتكيف مع المشكالت الزواجية واألسرية
يستمر  ألنهويعد الطالق العاطفي من أكثر أحداث الحياة ضغًطا؛ 

لسنين وأحياًنا ينتهي بالطالق، مما يترك األثر السلبي على كل من 
واألسرة واألطفال والمجتمع، وبالتالي على اإلنتاجية والصحة  الزوجين

  ).(Parvin et al., 2011 النفسية والتكيف

 أن الضغوطات بحد إلىالسنوات األخيرة  وتم التوصل خالل
ذاتها ليست السبب الرئيسي للتأثير على الرفاه النفسي والصحة 
الجسدية واألداء االجتماعي للفرد؛ وإنما طريقة تعامل الفرد مع هذه 

فالضغوطات والتحديات في حياة ). Judkins, 2001(الضغوطات 
ومع تطور الحياة وزيادة . اإلنسان ركن أساسي من الطبيعة اإلنسانية

 Al- Ghurair & Abu( الضغوط التي يتعرض لهاتزداد  ،تحدياتها
Asaad, 2009(.  فالفرد يمكنه التكيف بفاعلية تحت الضغط من

التقييم المعرفي لهذا وخالل اعتماده على عدة عوامل، كالحدث نفسه، 
استثماره لموارده الشخصية واالجتماعية واستراتيجيات والحدث، 

  ). Judkins, 2001(المواجهة التي يلجأ إليها 

ا ومن خالل العديد من المحاوالت التي قامت بها سوزان كوباز
)Susan Cubaza (1979 عام) ( لفهم المتغيرات التي تساعد

األشخاص على الحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية أكثر من 
مفهوم الصالبة  إلىبالرغم من تعرضهم للضغوط، توصلت  ،غيرهم
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مكونات الصالبة  :بعاد هيأنه يتضمن ثالثة أالذي ترى  ،النفسية
  ).Yakhlof, 2001( )التحكم، والتحديوااللتزام، ( النفسية

أنها مجموعة من السمات تتمثل في بوتعرف الصالبة النفسية 
اعتقاد لدى الفرد بفاعليته وقدرته على استثمار كل المصادر النفسية 

الشاقة والبيئية المتاحة، كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة 
ا غير مشوه، ويفسرها بواقعية وموضوعية، ويتعايش معها على إدراًك

 التحكموااللتزام، التحدي، و: وتتضمن ثالثة أبعاد هي .نحو إيجابي
)Al-Taher, 2016.(  

اعتقاد الشخص أن ما يطرأ من تغيير : ويعرف التحدي بأنه
ما أ .أكثر من كونه تهديدا ،على جوانب حياته هو أمر ضروري للنمو

أما و. حقيقة وأهمية ذاته وفيما يفعلباعتقاد الفرد بعد االلتزام فهو 
هو اعتقاد الفرد بقدرته على التحكم فيما يلقاه من أحداث، فالتحكم 

  .)Mukhaimar, 2002(وتحمل المسؤولية الشخصية 

وهذه األبعاد الثالثة من وجهة نظر كوبازا هي بنية متعددة 
ا لجعل األبعاد تعمل معا على مواجهة الضغوط والتحديات الفرد قادر

من خالل عملها على التخفيف من الضغوط بالعمل على تغيير نظرة 
الفرد لألحداث الضاغطة، وتقليل األثر السلبي لهذه األحداث من 

 ,Lambert ( خالل التقييم المعرفي والمواجهة الفعالة للضغوطات
2003.(  

النفسية لديهم تبعا ويختلف األفراد في مستوى الصالبة 
لشخصياتهم وميولهم والضغوطات التي يتعرضون لها، والخبرات 

 الصالبة النفسيةوتجعل ). Bartone, 2013(السابقة التي اكتسبوها 
وبالتالي السعي لتحقيق  ،ا على مواجهة ضغوطاتهالشخص قادر

أهدافه، وتزوده بالثقة التي يحتاجها، وتسهل عليه االنخراط في 
 ,Maddi(وتجنبها منها بدًلا من الهروب  ،والتعامل معها مشاكله
2013(.  

من الصالبة النفسية  األشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالو
 ةقدرولديهم ضبط داخلي، ومسيطرون، وقياديون،  :يتميزون بأنهم

أنهم كما يتميزون ب. التحمل والدافعيةوالصبر، ومرتفعة على اإلنجاز، 
أكثر قدرة على وأكثر واقعية تجاه العمل، وأكثر توجها للحياة، 
وأكثر قدرة على التعافي ، نشيطونوقياديون، والصمود والمقاومة، 

 ).Abu Nada, 2007; Hill, 2007(بشكل أسرع من غيرهم 
استخدام أسلوب مواجهة تحويلي من خالل تحويل  إلىويميلون 

مو والتعلم ومساعدتهم على إدراك فرصة للن إلىاألحداث الضاغطة 
كما تساعدهم  .األحداث بطريقة منطقية والتقليل من وطأتها عليهم

والتغلب على  مع الضغوط بنشاط وإيجابية والتكيف على التعامل
، وتعمل على التأثير على أسلوب مواجهتهم المشاكل المختلفة

  .)(Rady, 2008للضغوط والحصول على المساندة االجتماعية 

ويتصف األفراد الذين يتمتعون بمستوى منخفض من الصالبة 
الشكوى الدائمة، وطلب ، وانخفاض الدافعيةوالنفسية بسرعة الغضب، 

عدم القدرة على وعدم المرونة في اتخاذ قراراتهم، والمساعدة، 
ضعف األمل في الحياة، وعدم القدرة على الصبر، والتحكم الذاتي، 

في تفاعلهم مع  والسلبيةالضاغطة،  الهروب من مواجهة األحداثو
يتوقعون التهديد المستمر، ، ومع األحداث التي يمرون بهاوبيئتهم 

استخدام أسلوب مواجهة تراجعي مما يجعلهم يتجنبون  إلىويميلون 
  ).Kasemi, 2012(الموقف الضاغط ويبتعدون عنه 

حول الطالق العاطفي  وقد أجريت العديد من الدراسات
نستعرض فسية واستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي، والصالبة الن
هدفت  التي) Clayton et al., 2013(ن يكاليتون وآخر منها دراسة

التحقق من العالقة بين استخدام موقع التواصل االجتماعي  إلى
فيسبوك وبين النتائج السلبية المترتبة على العالقات الشخصية 

مسح لعينة مكونة من  إجراءتم  .)الخيانة واالنفصال والطالق(
واستخدمت  .سنة )82-18(أشخاص تتراوح أعمارهم بين ) 205(

وأشارت نتائج الدراسة . الدراسة استطالعا للرأي عبر شبكة اإلنترنت
وجود ارتباط بين المستوى العالي الستخدام الفيسبوك والنتائج  إلى

فصال الخيانة واالن(السلبية المترتبة على العالقات الشخصية 
  ).والطالق

استخدام  حول (Nejadat, 2014)وفي دراسة لنجادات 
واإلشباعات للفيسبوك الجامعات األردنية في المتزوجات العامالت 

تألفت عينة الدراسة من المتزوجات العامالت في جامعة  ،منهلمتحققة ا
وأظهرت نتائج الدراسة  .اليرموك اللواتي يستخدمن موقع الفيسبوك

لديهن موقع على الفيسبوك، وكانت دوافع  من العامالت %)65.5(أن 
االستخدام التواصل مع األصدقاء، والتعرف على األخبار المحلية 

طالع على آخر التطورات، والتسلية، وشغل وقت اإلووالعالمية، 
   .الفراغ

 إلى بدراسة هدفت (Al-Shamrani, 2015)وقام الشمراني 
م مواقع التواصل االجتماعي العالقة بين شدة استخداعن كشف ال

 إربدة طقوالتوافق الزواجي لدى المعلمين والمعلمات العاملين في من
معلما ومعلمة تم اختيارهم ) 550(تألفت عينة الدراسة من  .األولى

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين شدة و .عشوائيا
على مقياس التوافق عد االتفاق استخدام مواقع التواصل االجتماعي وب

ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين شدة  ،الزواجي
  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبعد الرضا والتعبير العاطفي

 ,Shwaiter and Al-Zaqai(وأجرت شويطر والزقاي 
قياس مستوى الصالبة النفسية لدى  إلىدراسة هدفت  )2015

تكونت عينة الدراسة من  .قطاع التعليم بوهرانفي األمهات العامالت 
 .أم عاملة، واستخدمت الدراسة مقياس الصالبة النفسية) 200(

وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لدى األمهات 
  .العامالت

 إلىدراسة هدفت  )(Al-Mutawa, 2015وأجرى المطوع 
على  - نموذجا الواتس آب -  شبكات التواصل االجتماعي أثرمعرفة 

الزوجية، واألسرية، والعالقات االجتماعية، (العالقات اإلنسانية 
في المجتمع السعودي ومعرفة النسبة المئوية ) الوحدة النفسيةو

والتكرارات لعادات وأنماط المتزوجين الذين يستخدمون شبكة الواتس 
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، الجنسعدد ساعات االستخدام، و: آب وفًقا لبعض المتغيرات مثل
وتألفت عينة الدراسة من عينة عشوائية مكونة من  .لتفاعل بينهماوا
، من المتزوجين السعوديين) ىثنأ 127ذكور و  309(فردا ) 436(
استخدمت الدراسة مقياسا محوسبا إلكترونيا حول توجه المجتمع و

أظهرت نتائج و .العالقات االفتراضية إلىمن العالقات اإلنسانية 
ا لعامل عدد ساعات استخدام الواتس دال إحصائيالدراسة وجود أثر 

   .آب على العالقات اإلنسانية

دراسة هدفت  (Al-Smeheen, 2016)السميحيين  وأجرت
التعرف على العالقة بين التوافق الزواجي والصالبة النفسية  إلى

والنضج االنفعالي لدى المعلمات المتزوجات في مديرية تربية وتعليم 
معلمة متزوجة، ) 200(عينة الدراسة  أفراد بلغ عدد .لواء الجامعة

واستخدمت الباحثة مقياس التوافق الزواجي، ومقياس الصالبة 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود  .النفسية، ومقياس النضج االنفعالي

ا بين التوافق الزواجي والصالبة دالة إحصائي موجبةعالقة ارتباطية 
ا بين د عالقة ارتباطية دالة إحصائيكما أظهرت النتائج وجو .النفسية

  .التوافق الزواجي والنضج االنفعالي

إدمان ثر أ حولبدراسة  (Al-Tunbali, 2016)لي االطنب وقام
منظور الممارسة من الزواجي لديهم ب االغتراعلى لإلنترنت ج األزوا

وجود عالقة ذات داللة في بحث وال، العامة للخدمة االجتماعية
تألفت  .إدمان األزواج لإلنترنت واالغتراب الزواجي لديهمإحصائية بين 

من األزواج العاملين في جامعة دلتا للعلوم ) 207(عينة الدراسة من 
وأظهرت نتائج الدراسة  .والتكنولوجيا في محافظة الدقهلية في مصر

وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بين إدمان األزواج لإلنترنت 
  . يهمواالغتراب الزواجي لد

دراسة  Lkhal & Zaidi 2017)(وزايدي  كحاللوأجرت 
فحص أثر االستخدام المفرط لمواقع التواصل االجتماعي  إلىهدفت 

من الزوج على العالقات األسرية، وهل يؤدي استخدام الزوج لمواقع 
الدراسة من تكون مجتمع  .التفكك األسري إلىالتواصل االجتماعي 

بلغ وطالبات جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، 
، وقامت الباحثتان بتطوير ةطالب) 862( أفراد عينة الدراسة عدد

، وإجراء المقابلة والمالحظة لجمع سؤاًال) 29(استمارة تتكون من 
ط من وأظهرت النتائج أن هناك أثرا سلبيا لالستخدام المفر. البيانات
  .على العالقات األسرية لمواقع التواصل اإلجتماعي الزوج

 دراسةب Al-Hamad et al., 2017)(الحمد وآخرون وقام 
الكشف عن مستوى الصالبة النفسية لدى الطالبات  إلىهدفت 

التابعة لجامعة البلقاء  إربدالمتزوجات وغير المتزوجات من كلية 
أفراد بلغ عدد  .سي واألكاديميالتطبيقية، وعالقته بسوء التكيف النف

مقياس الصالبة  ونطالبة، واستخدم الباحث) 191(عينة الدراسة 
وأظهرت  .النفسية ومقياسا يتعلق بسوء التكيف النفسي واألكاديمي

النتائج أن مستوى الصالبة النفسية لدى الطالبات المتزوجات وغير 
  .االمتزوجات جاء متوسًط

فهم  إلىهدفت دراسة  (Najdawi, 2018)النجداوي وأجرى 
بلغت عينة الدراسة  .ظاهرة الطالق العاطفي لدى المجتمع األردني

)17 (وتم جمع البيانات بأسلوب المقابلة  .اامرأة مطلقة عاطفي
وأظهرت النتائج وجود طالق عاطفي في األردن، وأن أهم  .المتعمقة

التوقعات و، مفهوم الزواج لدى الرجل والمرأة :العوامل المؤدية إليه
 ،السيادة الفردية للرجلوالمختلفة المتعلقة بالزواج من الطرفين، 

كما أظهرت  .، واستخدام مواقع التواصل اإلجتماعيوعوامل ثقافية
ا على حفاًظ ،النتائج أن الزواج يستمر بالرغم من الطالق العاطفي

ن م اعلى مستقبل األبناء، وخوًف اخوًفللزوجين، والصورة االجتماعية 
 .األهل

 إلىدراسة هدفت  (Al-Jawazneh, 2018)وأجرى الجوازنة 
تحديد مستوى الطالق العاطفي لدى الزوج، ومستوى التوافق 
النفسي لألبناء، ومستوى ما يتنبأ به الطالق العاطفي لدى الزوجين 

عينة أفراد بلغ عدد  .في التوافق النفسي لألبناء في محافظة الكرك
واستخدمت  .من أبنائهم) 110(األزواج ومن ) 110(الدراسة 

 .، ومقياس التوافق النفسي لألبناءالدراسة مقياس الطالق العاطفي
وأظهرت النتائج ارتفاع الطالق العاطفي لدى عينة األزواج، ومستوى 
متوسًطا من التوافق النفسي لدى األبناء، وتأثيرا سلبيا بدرجة عالية 

  . التوافق النفسي ألبنائهم للطالق العاطفي لدى الزوجين على

 يتضح أن الدراسة ،من خالل االطالع على الدراسات السابقة
ركزت بشكل خاص على تناول متغيرات لم يتم تناولها معا  الحالية

سابًقا، وهي مواقع التواصل االجتماعي والصالبة النفسية والطالق 
وعلى عينة مختلفة كليا تتعلق بالمتزوجات العامالت في  العاطفي،

ومع انتشار التطور  .الجامعة األردنية ومستشفى الجامعة األردنية
وانتشار مواقع التواصل االجتماعي  حالياالتكنولوجي الذي نعيشه 

بشكل كبير وتركه العديد من اآلثار اإليجابية والسلبية على مجاالت 
 كما تشير نتائج وتوصيات ،العالقة بين الزوجين ، ومنهاكافة الحياة

لتبين درجة استخدام الحالية جاءت الدراسة  الدراسات السابقة،
مواقع التواصل االجتماعي والصالبة النفسية ومستوى الطالق 
العاطفي لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية، ومدى قدرة 

درجة استخدام مواقع الدرجات على مقياسي الصالبة النفسية و
   .التواصل االجتماعي على التنبؤ بالطالق العاطفي

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 في القطاع الجامعي والمدرسي اخالل عملهم الحظ الباحثان
بين العديد من األشخاص داخل مشكلة  إلىهناك ما يشير أن 

 قارب والمعارف يتحدثونفالعديد من الزمالء واأل ؛المجتمع األردني
وكيف أن الساعات تنقضي  ،عن الفجوة التي تتخلل حياتهم العاطفية

بالرغم من وجود الكثير من  ،محادثات بين الشريكين ةدون وجود أي
 .على مواقع التواصل االجتماعي كالهماأوقات الفراغ الذي يقضيه 

على  شخاص مختلفينأومع تكرار سماع مثل هذه المواقف من 
والعالقات االجتماعية وعلى المستوى مستوى الصداقة الشخصية 

وجد الباحثان أنه ال بد من  ،المهني كزمالء في العمل والجامعة
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ففي اآلونة األخيرة زادت الخالفات . هافيبحث هذه المشكلة والتوسع 
حاالت الطالق في األردن  وبلغ عددالزوجية وارتفعت نسب الطالق 

) 21210(ة ت دائرة قاضي القضاحسب إحصائيا )2017(لعام 
، مما يؤشر على وجود مشكلة حقيقة، خاصة أن طالق تحاال

الطالق العاطفي هو مقدمة للطالق الفعلي، مما ترتب عليه 
  ). Abu Zaid, 2011( استحداث مكاتب اإلصالح األسري

 مواقع التواصل االجتماعي من أقصر الطرق المؤدية تعدو
ت أظهرت أن فاإلحصائيا ؛لالنفصال بين الزوجين أو الطالق

الفيسبوك المتهم األول والمسؤول عن ارتفاع نسبة الطالق في 
 ،الواليات المتحدة األمريكية، يليه في المرتبة الثانية الواتس آب

كما نشر  .من حاالت الطالق في إيطاليا%) 40(حيث تسبب في 
أن الفيسبوك تسبب في ثلث حاالت  )Divorce( ديفورسموقع 

  ).Shosha, 2015( 2011الطالق في بريطانيا عام 

من مديرية اإلفتاء في  )(Al-Zoubi, 2014الزعبي  وأجرى
تكونت العينة  .لمعرفة أسبـاب الطالق دراسة )2014(األردن عام 

حالة طالق عشوائية راجعت مـديرية إفتاء العاصمة ) 2315(من 
نتائج أن عدد حاالت الطالق بسبب وسائل وأظهرت ال .عمان

االتصال الحديثة تقدمت على حاالت الطالق الناتجة عن سوء جمال 
فكانت وسائل االتصال  .المنظر أو عدم الكفاية العلمية بين الزوجين

وواجه الفيسبوك  .من عينة الدراسة) %6(في طالق  االحديثة سبب
الزوجية وفًقا لوسائل اإلعالم اتهامات بأنه أفسد آالف العالقات 

   .ومكاتب المحاماة

فاالستخدام المفرط للتكنولوجيا ساهم في ترك األثر الكبير 
فقدان القيم األسرية، وعدم  إلىتدريجيا أدى و .على األسرة والفرد

إشباع الحاجات العاطفية واالجتماعية، التي ال تتحقق إال من خالل 
وقوع انحرافات داخل  إلى؛ مما أدى لقاء األسرة معا في مكان واحد

 ،وبالتالي .األسرة كالخيانة الزوجية واالستهانة بالحياة األسرية
 إلىأصبحت األسرة تعاني من العديد من المشاكل التي تؤدي 

). Al-Tunbali ,2016(سوء التوافق الزواجي  إلىالوصول 
 التوافق الزواجي من الزوجين بذل جهد مشترك طوال مدةويتطلب 

َالزواج و .بينهما، وقدرة عالية على التكيف متبادًال االزواج وفهم
الناجح هو الزواج الذي تتوافر له عوامل التماسك والتوافق 

 من مشكالت وضغوط رغم كل ما يواجه األزواج، والصالبة النفسية
)Al-Smeheen, 2016.( أصبح الزوجان يهربان من مشاكلهما و

الخيانة  إلىمواقع التواصل االجتماعي، مما أدى  إلىالزوجية 
وهنا يأتي دور الصالبة النفسية كأحد المتغيرات اإليجابية  .الشكلية

في الشخصية لمساعدة الزوجين على مواجهة مشاكلهما، والتعامل 
مع السلبيات التي تعود على األسرة بسبب إساءة استخدام مواقع 

قليل من وقوع الطالق العاطفي التواصل االجتماعي، وبالتالي الت
للكشف عن الحالية الدراسة  وتسعى .)Ashash, 2018( بينهما

لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومستوى  القدرة التنبؤية
الصالبة النفسية في الطالق العاطفي لدى عينة من المتزوجات 

ألسئلة اإلجابة عن االدراسة وتحاول  .العامالت في الجامعة األردنية
  :تيةاآل

ما درجة استخدام المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية  .1
 لمواقع التواصل االجتماعي؟

ما مستوى الصالبة النفسية لدى المتزوجات العامالت في  .2
  الجامعة األردنية؟

ما مستوى الطالق العاطفي لدى المتزوجات العامالت في  .3
  الجامعة األردنية؟

يفسره استخدام مواقع التواصل ما نسبة التباين الذي  .4
االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية في مستوى الطالق العاطفي 

 لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية؟

  أهداف الدراسة

درجة استخدام مواقع  إلىالتعرف  إلىتهدف الدراسة الحالية 
التواصل االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية ومستوى الطالق 

كما تسعى  .اطفي لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنيةالع
نسبة التباين الذي يفسره استخدام مواقع التواصل  إلىالتعرف  إلى

االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية في مستوى الطالق العاطفي 
 .لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية

  أهمية الدراسة 

لكشف عن ا تهافي محاولالحالية لدراسة لتأتي األهمية النظرية 
القدرة التنبؤية لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومستوى 
الصالبة النفسية في الطالق العاطفي لدى المتزوجات العامالت في 
الجامعة األردنية، فجاءت لتركز على فئة مهمة في المجتمع األردني 

درجة أثر  في الكشف عن الحالية الدراسة وتسهم .هي المرأة العاملة
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية في 
مستوى الطالق العاطفي، مما يتيح معرفة سبب المشكلة وكيفية 
التعامل معها و زيادة وعي أصحاب القرار والعالقة من خالل الكشف 

البة الصو عن مستوى كل من استخدام مواقع التواصل االجتماعي
  .النفسية

نتائج هذه الدراسة بيانات حول طبيعة العالقة بين وتقدم 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي والصالبة النفسية والتنبؤ بالطالق 

تم تطوير مقياس للكشف عن درجة استخدام مواقع  وقد .العاطفي
التواصل االجتماعي، ومقياس للكشف عن مستوى الصالبة النفسية، 

ولذلك سيسعى هذا  .شف عن مستوى الطالق العاطفيومقياس للك
البحث لتقديم بيانات ومعلومات ألصحاب القرار حول درجة استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية ومستوى الطالق 
العاطفي؛ نظرا لزيادة نسبة الطالق الرسمي خالل األعوام الماضية الذي 

   .طفيغالبا يسبقه الطالق العا
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  حدود الدراسة ومحدداتها

على عينة من العامالت المتزوجات في الحالية جرت الدراسة 
ومستشفى الجامعة ) إداريات، أعضاء هيئة تدريس(الجامعة األردنية 

وشملت العينة مختلف أنواع الوظائف في مستشفى الجامعة  .األردنية
الفصل األول جرت في و. طبيباتوممرضات واألردنية من إداريات 

  .2019/ 2018للعام الجامعي 

نتائج الدراسة باستجابات العامالت المتزوجات على  وتتحدد
مقياس درجة استخدام مواقع : هيو ،أدوات القياس المستخدمة

مقياس الطالق ومقياس الصالبة النفسية، والتواصل االجتماعي، 
   .وما توفر لها من دالالت صدق وثبات العاطفي،

  اإلجرائية  التعريفات

 هي المرأة التي تعمل خارج المنزل : المرأة العاملة المتزوجة
وتحصل على أجر مادي مقابل عملها، وهي تقوم بدورين أساسيين 

 ,Camellia(دور ربة البيت ودور الموظفة هما في الحياة 
الزوجة التي تتحمل مسؤولية القيام بعمل خارج وهي . )2016

تربوية، مقابل أجر أو صناعية، أو المنزل، في مؤسسة اجتماعية، 
ما، تسعى من خالله لرفع المستوى المعيشي ألسرتها واالستقالل 

يقصد بالنساء الهامالت المتزوجات هنا و .المادي عن زوجها
  .الدراسة اييسمق لىاللواتي أجبن ع

  مجموعة درجة استخدام  :مواقع التواصل االجتماعياستخدام
من صفحات الويب التي تسهل التفاعل النشط بين األعضاء 

توفير  إلىالمشتركين في مواقع التواصل االجتماعي، وتهدف 
مختلف وسائل االهتمام التي تساعد األعضاء على التفاعل بين 

 حصلتبالدرجة التي ويقاس . (Fahmi, 2018) بعضهم البعض
درجة استخدام مواقع التواصل عليها المستجيبة على مقياس 

  .مستخدم في الدراسةاالجتماعي ال

 مجموعة من السمات تتمثل في اعتقاد لدى  :الصالبة النفسية
الفرد بفاعليته وقدرته على استثمار كل المصادر النفسية والبيئية 

اًكا غير المتاحة كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدر
مشوه، ويفسرها بواقعية وموضوعية ومنطقية ويتعايش معها على 

 التحديوالتحكم، وااللتزام، : نحو إيجابي، وتتضمن ثالثة أبعاد هي
قدرة الفرد على استخدام المساندة االجتماعية كوقاية تشير إلى و

وتقاس  .)Mukhaimar, 2002(من آثار األحداث الضاغطة 
 الصالبة النفسية عليها المستجيبة على مقياسحصلت بالدرجة التي 

  .المستخدم في الدراسة

 حالة من االنعزال العاطفي بين الزوجين، بحيث  :الطالق العاطفي
 هما في المنزلوجوديعيش كل منهما في عالم خاص به بالرغم من 

، مما ينتج عنه غياب الرضا والحب وبرود الحياة الزوجية نفسه
)Hadi, 2012(. حصلت عليها المستجيبة بالدرجة التي  ويقاس

  .المستخدم في الدراسةالطالق العاطفي على مقياس 

  الطريقة 

  منهج الدراسة

   .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من المتزوجات العامالت في الجامعة 
إحصائيات األردنية، حيث بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة حسب 

دائرة الموارد البشرية في الجامعة األردنية ومستشفى الجامعة 
ومستشفى  متزوجة عاملة في الجامعة األردنية) 986(األردنية 

إداريات وأعضاء  إلىحسب طبيعة العمل  اتالجامعة األردنية، موزع
  .يوضح ذلك) 1(جدول الو .هيئة تدريس

  )1( جدولال

  لطبيعة العملا توزيع مجتمع الدراسة وفًق

  النسبة المئوية  العدد  طبيعة العمل
  %71  697  إداريات

  %29  289  أعضاء هيئة تدريس
  %100  986  المجموع

  عينة الدراسة

استخدم أسلوب العينة العشوائية الطبقية، حيث تم تقسيم 
، وتم )أعضاء هيئة تدريس وإداريات(طبقتين  إلىمجتمع الدراسة 

وبناًء على  .الحصول على عدد كل طبقة من دائرة الموارد البشرية
د حجم العينة لكل طبقة من طبقات المجتمع بما يذلك تم تحد

يتناسب مع حجمها في مجتمع الدراسة، وتم استخراج حجم العينة 
عينة للمجتمع وفق معادلة ستيفن ثامبسون وبنسبة دقة تمثيل ال

) 350(وبلغ حجم العينة  .)0.05(عند هامش خطأ %) 95(
وفًقا لطبيعة  توزيع أفراد عينة الدراسةيوضح ) 2(جدول الو .موظفة
  .العمل

  )2(جدول ال

  لطبيعة العملوفًقا توزيع أفراد عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  العدد  طبيعة العمل
  %71  247  إداريات

  %29  103  أعضاء هيئة تدريس
  %100  350  المجموع

  أدوات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام األدوات اآلتية

بعد االطالع : مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي: أوًال
 على األدب التربوي، والمقاييس ذات العالقة بموضوع الدراسة 

)Al-Shamrani, 2015; Al-Shehri, 2013; 
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Abdalraheem, 2013( تم تطوير مقياس درجة استخدام ،
وتكون المقياس بصورته األولية من  .مواقع التواصل االجتماعي

تم  ،للتحقق من مؤشرات الصدق والثبات للمقياسو .فقرة) 26(
  :استخراج مؤشرات الصدق والثبات اآلتية

  الصدق الظاهري 

للتحقق من صدق مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
محكمين من أعضاء هيئة ) 10(ه األولية، تم عرضه على بصورت

التدريس المتخصصين في علم النفس التربوي واإلرشاد النفسي، 
دقة الصياغة ومدى شمولية فقرات المقياس،  إلبداء آرائهم حول

المناسبة أو اقتراح  وحذف الفقرات غير ،وضوح الفقراتواللغوية، 
وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين حول المقياس،  .فقرات جديدة

، كما تم %)80(فقرات وكانت نسبة االتفاق بينهم ) 7(وتم حذف 
إجراء التعديالت على بعض فقرات المقياس بناًء على المالحظات 

  .التي قدمها المحكمون

  صدق البناء

تم تطبيقه على عينة تكونت  ،للتحقق من صدق البناء للمقياس
من خارج عينة الدراسة، وتم استخراج قيم  وظفةم) 30(من 

معامالت ارتباط بيرسون بين االستجابات على الفقرات والدرجة 
وتراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة  ،الكلية للمقياس

، وجميع هذه المعامالت ذات )0.83-0.37(الكلية للمقياس بين 
وقد تم اعتماد  .)α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معيار قبول الفقرة بأن ال يقل معامل ارتباطها مع الدرجة الكلية 
  .مما يدل على صدق بناء الفقرات ،)0.30(للمقياس عن 

  الثبات

تم حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس حسب معادلة 
كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وطريقة التجزئة النصفية، وإعادة 

إذ تم تطبيقه على عينة  ؛ثالثة أسابيع مقداره بفاصل زمنياالختبار 
وقد  .من خارج عينة الدراسة موظفة) 30(استطالعية تكونت من 

وبلغت قيمة الثبات  .)0.87(بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا لألداة 
أما بطريقة إعادة  .)0.81(للمقياس بطريقة التجزئة النصفية 

صبح المقياس في صورته النهاية ، وأ)0.87(االختبار فقد بلغت 
   .فقرة) 19(من  امكوًن

  تصحيح المقياس

تم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي  ،بهدف تصحيح المقياس
 لقياس درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، حيث تم إعطاء

تنطبق بدرجة و، )درجات 4(تنطبق بدرجة كبيرة جدا  :البديل
تنطبق ، و)نيدرجت(متوسطة  تنطبق بدرجةو، )درجات 3(كبيرة 

وقد بلغت أعلى ). 0(بدا أال تنطبق و، )درجة واحدة(بدرجة قليلة 
، كما )0(، وأدنى درجة )76(درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب 

تم الحكم على متوسطات مستوى استخدام مواقع التواصل 

مستوى منخفض من ) فأقل (1.33 :االجتماعي على النحو اآلتي
مستوى ) 2.67-1.34(من ، واستخدام مواقع التواصل االجتماعي

) فأكثر 2.68(، ومتوسط من استخدام مواقع التواصل االجتماعي
  .مستوى مرتفع من استخدام مواقع التواصل االجتماعي

بعد االطالع على األدب التربوي، : مقياس الصالبة النفسية: ثانيا
 ,Odah(السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة  وبعض المقاييس

Subhi, 2016; 2010; Al-Ayafi, 2012;( تم تطوير ،
وتم فقرة، ) 33(تكون المقياس بصورته األولية من و .المقياس
بعد االلتزام، وبعد التحكم والسيطرة، : ثالثة أبعاد هي إلىتقسيمه 

تم  ،للمقياسللتحقق من مؤشرات الصدق والثبات و .بعد التحديو
  :استخراج مؤشرات الصدق والثبات اآلتية

  الصدق الظاهري

للتحقق من صدق مقياس الصالبة النفسية بصورته األولية، تم 
محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ) 10(عرضه على 

في علم النفس التربوي واإلرشاد النفسي، بهدف تحكيم المقياس من 
وضوح ودقة الصياغة اللغوية، و حيث شمولية فقرات المقياس،

 .وحذف الفقرات غير المناسبة أو اقتراح فقرات جديدة ،الفقرات
تكون المقياس  .وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين حول المقياس

فقرات وكانت ) 6(فقرة، وتم حذف ) 33(في صورته األولية من 
كما تم إجراء التعديالت على بعض  .%)80(نسبة االتفاق بينهم 

  .فقرات المقياس بناًء على المالحظات التي قدمها المحكمون

  صدق البناء

تم تطبيقه على عينة تكونت  ،للتحقق من صدق البناء للمقياس
من خارج عينة الدراسة، وتم استخراج قيم  موظفة) 30(من 

لدرجة معامالت ارتباط بيرسون بين االستجابات على الفقرات وا
وتراوحت قيم  .الكلية للبعد الذي تنتمي له والدرجة الكلية للمقياس

معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 
، وجميع هذه المعامالت )0.88-0.34(والدرجة الكلية للمقياس بين 

مما يشير . )α =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .بناء الفقراتصدق  إلى

  الثبات

تم حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس وأبعاده حسب 
معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وطريقة التجزئة النصفية، 

إذ تم تطبيقه  ؛أسابيع ةثالثمقداره وإعادة االختبار بفاصل زمني 
من خارج عينة  موظفة) 30(على عينة استطالعية تكونت من 

، وبلغت )0.91(وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للمقياس . الدراسة
أما بطريقة  .)0.83(قيمة الثبات للمقياس بطريقة التجزئة النصفية 

، وأصبح المقياس في صورته )0.74(إعادة االختبار فقد بلغت 
  .فقرة) 27(النهائية مكوًنا من 
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  تصحيح المقياس

الخماسي تم اعتماد تدريج ليكرت  ،بهدف تصحيح المقياس
لقياس مستوى الصالبة النفسية، حيث تم إعطاء اإلجابة تنطبق 

، )درجات 4(تنطبق بدرجة كبيرة و، )درجات 5(بدرجة كبيرة جدا 
، وتنطبق بدرجة قليلة )درجات 3(تنطبق بدرجة متوسطة و
، مع عكس )درجة واحدة( اقليلة جد ، تنطبق بدرجة )نيدرجت(

وقد بلغت أعلى درجة يمكن أن يحصل  .الدرجات للفقرات السلبية
كما تم الحكم على  .)27(، وأدنى درجة )135(عليها الطالب 

 (2.33 :متوسطات تقدير مستوى الصالبة النفسية على النحو اآلتي
) 3.67-2.34(من ،  النفسيةمستوى منخفض من الصالبة ) فأقل

مستوى ) فأكثر 3.68(و، مستوى متوسط من الصالبة النفسية
  . ع من الصالبة النفسية مرتف

بعد االطالع على األدب التربوي : مقياس الطالق العاطفي: ثالًثا
  ,Hadi(والنظري، والمقاييس ذات العالقة بموضوع الدراسة 

2012; Abdullrahman, 2017; Al-Fatlawi and Jaber, 
2012; Mansour, 2009(،  تم تطوير المقياس بصورته األولية

بعد والبعد العاطفي، : ثالثة أبعاد هي إلىم وقسفقرة، ) 33(من 

للتحقق من مؤشرات الصدق والثبات و .البعد الفكريوالتواصل، 
  :تم استخراج مؤشرات الصدق والثبات اآلتية ،للمقياس

  الصدق الظاهري

للتحقق من صدق مقياس الطالق العاطفي بصورته األولية، تم 
محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ) 10(عرضه على 

في علم النفس التربوي واإلرشاد النفسي، بهدف تحكيم المقياس من 
دقة الصياغة اللغوية، وحيث؛ مدى شمولية فقرات المقياس، 

وحذف الفقرات غير المناسبة أو اقتراح فقرات  ،وضوح الفقراتو
وتكون  .قياسوقد تم األخذ بمالحظات المحكمين حول الم .جديدة

فقرة، ولم يتم حذف أي فقرة، ) 33(المقياس في صورته األولية من 
 ،فقرة) 33(المقياس في صورته النهاية مكوًنا من  بقيوعلى ذلك 

، كما تم إجراء التعديالت على %)80(وكانت نسبة االتفاق بينهم 
  .فقراتالبعض 

  صدق البناء

ى عينة تم تطبيقه عل ،للتحقق من صدق البناء للمقياس
وتم  ،من خارج عينة الدراسة موظفة) 30(تكونت من استطالعية 

استخراج قيم معامالت ارتباط بيرسون بين االستجابات على الفقرات 
 ،والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له والدرجة الكلية للمقياس

وتراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي 
وجميع  .)0.84-0.30(ه والدرجة الكلية للمقياس بين تنتمي إلي

= 0.05(هذه المعامالت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α(،  صدق بناء الفقرات إلىمما يشير. 

  الثبات

تم حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس وأبعاده حسب 
النصفية، معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وطريقة التجزئة 

إذ تم تطبيقه  ؛أسابيع ةثالث مقداره وإعادة االختبار بفاصل زمني
من خارج عينة  موظفة) 30(على عينة استطالعية تكونت من 

، وبلغت )0.93(الدراسة، وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للمقياس 
أما بطريقة  .)0.86(قيمة الثبات للمقياس بطريقة التجزئة النصفية 

وعلى  ،، ولم يتم حذف أي فقرة)0.74(فقد بلغت  ،بارإعادة االخت
  .فقرة) 33(المقياس في صورته النهاية مكوًنا من  بقيذلك 

  تصحيح المقياس

تم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي  ،بهدف تصحيح المقياس
، حيث تم إعطاء اإلجابة تنطبق  لقياس مستوى الطالق العاطفي

، )درجات 4(بدرجة كبيرة تنطبق و، )درجات 5(بدرجة كبيرة جدا 
، وتنطبق بدرجة قليلة )درجات 3(تنطبق بدرجة متوسطة و
، مع عكس )درجة واحدة( اقليلة جد تنطبق بدرجة و، )نيدرجت(

وقد بلغت أعلى درجة يمكن أن يحصل . سالبةالدرجات للفقرات ال
كما تم الحكم على  .)33(، وأدنى درجة )165(عليها الطالب 

 (2.33 :متوسطات تقدير مستوى الطالق العاطفي على النحو اآلتي
) 3.67-2.34(من ، و العاطفيمستوى منخفض من الطالق ) فأقل

مستوى ) فأكثر 3.68(، ومستوى متوسط من الطالق العاطفي
  . مرتفع من الطالق العاطفي 

  جراءات اإل

فراد عينة الدراسة على أ ةتطبيق مقاييس الدراسة الثالث تم
بشكل شخصي، وتوضيح وشرح كيفية تعبئة البيانات المطلوبة 
ألفراد عينة الدراسة، والتأكيد على تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، 

جميع فقرات المقاييس مع توضيح أن جميع المعلومات  عنواإلجابة 
) 400(وتم توزيع  .تستخدم إال لغايات البحث العلمي سرية، ولن

وبعد مراجعة  .)365(واسترجعت منها  ،استبانة على عينة الدراسة
من االستجابات لوجود خلل فيها من ) 15(تم استبعاد  ،االستبانات

   .حيث عدم جدية المفحوص و تجاهل عدد من الفقرات

 نتائج ال

ما درجة استخدام  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
  عة األردنية لمواقع التواصل االجتماعي؟ المتزوجات العامالت في الجام

الحسابية  المتوسطاتاستخرجت  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 

، والدرجة الكلية مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي
  .يوضح ذلك) 3(جدول وال
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  )3(جدول ال

مرتبة  والدرجة الكلية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي
اتنازلي  

  الفقرة  الرقم  الرتبة
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

  مرتفعة 0.75 3.53 استخدم مواقع التواصل االجتماعي أكثر من أربع ساعات يوميأ  7  1
  مرتفعة 1.08 3.39 قضي ساعات طويلة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي دون اإلحساس بالوقتأ  9  2
  مرتفعة 1.00 3.38 المنزل أتصفح مواقع التواصل االجتماعي في  6  3
4  11  ا أصدقاء جددمرتفعة 1.11 3.38 حساباتي على مواقع التواصل االجتماعي إلى اأضيف يومي  
  مرتفعة 1.03 3.31 مع أسرتي أقضيهأكثر على مواقع التواصل االجتماعي من الوقت الذي  اقضي وقًتأ  2  5
  مرتفعة 1.08 3.30 على مواقع التواصل االجتماعي اآلخرينأقوم بمشاهدة وقراءة حاالت   16  6
  مرتفعة 1.05 3.29 أتابع المستجدات اإلخبارية من خالل مواقع التواصل االجتماعي  19  7
  مرتفعة 0.86 3.28 النعاس أصابنيم مواقع التواصل االجتماعي حتى لو التوقف عن استخدافي أجد صعوبة   1  8
  مرتفعة 1.21 3.26 االجتماعي سبب لي أضرارا جسديةاستخدامي لمواقع التواصل   10  9

10  15  
استخدام مواقع التواصل االجتماعي باءت في  أقضيهمحاوالتي في التقليل من الوقت الذي 

  مرتفعة 1.21 3.19 بالفشل

  مرتفعة 1.23 3.07 بالتعليق على منشورات اآلخرين أتفاعل  17  11
  مرتفعة 1.24 3.05 على مواقع التواصل االجتماعي ذهني منشغل بكيفية البقاء متصلة  18  12
  مرتفعة 1.40 2.98 ن كثرة استخدامي لمواقع التواصل االجتماعيوينتقد اآلخر  14  13
  مرتفعة 1.36 2.92 أتابع حسابات المشاهير  12  14
  مرتفعة 1.39 2.91 أنشطة حياتي المختلفة بسب انشغالي باستخدام مواقع التواصل االجتماعي أهملت  8  15
  مرتفعة 1.47 2.73 مع أصدقائي عبر مواقع التواصل االجتماعي أتواصل  13  16
  متوسطة 1.49 2.57 أتصفح مواقع التواصل االجتماعي خالل ساعات العمل  5  17
  متوسطة 1.52 2.43 أشارك الصور أو الحاالت على حساباتي على مواقع التواصل االجتماعي  4  18

  متوسطة 1.50 2.42 انقطاع اإلنترنت أو عندما أصبح خارج التغطيةينشغل ذهني بسبب   3  19
  مرتفعة  0.61 3.07  مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعي ككل

أن درجة استخدام المتزوجات العامالت ) 3(جدول اليظهر من 
في الجامعة األردنية لمواقع التواصل االجتماعي جاءت مرتفعة؛ إذ 

درجة ن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس إ
بدرجة تقييم ) 3.07(استخدام مواقع التواصل االجتماعي بلغ 

أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية إلجابات  تراوحتمرتفعة، و
-2.42(عن فقرات مقياس استخدام التواصل االجتماعي بين 

في وجاءت ) 7(المرتبة األولى الفقرة في ، حيث جاءت )3.53
  ).3(المرتبة األخيرة الفقرة 

ما مستوى الصالبة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا
   األردنية؟النفسية لدى المتزوجات العامالت في الجامعة 

الحسابية  استخرجت المتوسطات ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس 

  .يوضح ذلك) 4(جدول والالصالبة والمقياس ككل، 

  )4(جدول ال

ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس الصالبة النفسية والمقياس ككل مرتبة تنازلي  

      

  المستوى  االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال  البعد  الرقم  الرتبة

 متوسط 0.84 3.04  بعد التحكم والسيطرة 1 1
 متوسط 0.68 2.76  بعد التحدي 3 2
 متوسط 0.83 2.74  بعد االلتزام 2 3

 متوسط 0.52 2.84  مقياس الصالبة النفسية ككل  
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أن مستوى الصالبة النفسية لدى ) 4(جدول اليظهر من 
ن إإذ  ؛في الجامعة األردنية جاء متوسًطاالمتزوجات العامالت 

المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس الصالبة 
 تراوحتو بمستوى تقييم متوسط،) 2.84(النفسية ككل بلغ 

الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد  المتوسطات
 .بمستوى تقييم متوسط لجميع األبعاد) 3.04-2.74(المقياس بين 

بمتوسط " التحكم والسيطرة " عد المرتبة األولى بفي جاء و
المرتبة الثانية بعد التحدي بمتوسط في ، وجاء )3.04(حسابي 

واحتل المرتبة الثالثة بعد االلتزام بمتوسط  ،)2.76(حسابي 
  ). 2.74(حسابي 

ما مستوى الطالق العاطفي  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالًثا
   ؟الجامعة األردنيةلدى المتزوجات العامالت في 

الحسابية  استخرجت المتوسطات ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس 

  .يوضح ذلك) 5(جدول والالطالق العاطفي والمقياس ككل، 

  )5( جدولال

  واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس الطالق العاطفي والمقياس ككل مرتبة تنازليا المتوسطات الحسابية

  المستوى  االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال  البعد  الرقم  الرتبة

 متوسط 0.88 3.17   بعد التواصل  2 1
 متوسط 0.74 3.04  العاطفيالبعد  1 2
 متوسط 0.84 2.79  البعد الفكري 3 3

 متوسط 0.75 3.00  ككل   الطالق العاطفي  

أن مستوى الطالق العاطفي لدى ) 5(جدول اليظهر 
ن إإذ  ؛المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية جاء متوسًطا

أفراد عينة الدراسة عن مقياس الطالق  المتوسط الحسابي إلجابات
 تراوحتبمستوى تقييم متوسط، و) 3.00(العاطفي ككل بلغ 

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد 
 .بمستوى تقييم متوسط لجميع األبعاد) 3.17-2.79(المقياس بين 

، )3.17(المرتبة األولى بعد التواصل بمتوسط حسابي في إذ جاء 
 ،)3.04(بمتوسط حسابي  المرتبة الثانية البعد العاطفي في وجاء 

  ). 2.79(واحتل المرتبة الثالثة البعد الفكري بمتوسط حسابي 

ما نسبة مستوى التباين  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا
الذي يفسره استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومستوى الصالبة 

مستوى الطالق العاطفي لدى المتزوجات العامالت في النفسية في 
   الجامعة األردنية؟

حسبت قيم معامالت االرتباط الخطية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
يوضح ) 6(جدول والالبينية للمتغيرات المَتَنبئة، والمتغير المتنبأ به، 

  .ذلك

  )6(الجدول 

  بأ به والمتغيرات المَتَنبئة للعينة الكليةالرتباط البينية للمتغير المَتنمعامالت ا

  الطالق العاطفي    البعد

  استخدام مواقع التواصل االجتماعيدرجة 
 *0.74 معامل االرتباط

 0.00 الداللة اإلحصائية

  مستوى الصالبة النفسية
 *0.60 االرتباطمعامل 

 0.00 الداللة اإلحصائية
  ).α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

عالقة ارتباطية طردية ودالة  وجود) 6(جدول اليالحظ من 
بين كل من استخدام ) α =0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

مواقع التواصل االجتماعي ومستوى الصالبة النفسية والطالق 
العاطفي، حيث كانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند 

وبهدف الكشف عن القدرة التنبؤية . )α =0.05(مستوى الداللة 

فقد تم استخدام تحليل  ،للمتغيرات المتنبئة بالمتغير المتنبأ به
ئة أسلوب إدخال المتغيرات المَتَتبالخطي المتعدد باعتماد  االنحدار

) 7(جدول وال، )Stepwise(المعادلة االنحدارية بطريقة  إلى
  .يوضح ذلك

  

  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 386

  )7(جدول ال

  )Stepwise(ومقدار تفسيره حسب أسلوب نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية للمتغير المتنبأ ومعامل االرتباط المتعدد له 
  ة على المعادلة االنحدارية للعينة الكليةئالمتغيرات المَتَتب 

  المتتبأ به
النموذج 
  الفرعي

  2ر  ر
 2ر

  المعدل

الخطأ 
المعياري 
  للتقدير

  إحصائيات التغير

غير
للت

ة 
وب

س
مح

 ال
ف

  

سط
الب

ة 
ري
 ح

جة
در

  

ة 
رج

د
قام

لم
ة ا

ري
ح

غير  
للت

ة 
ائي

ص
إلح

ة ا
الل

لد
ا

  

الطالق 
  العاطفي

 0.00 348.00 1.00 416.04 0.50 0.54 0.54 0.74  أ 1
 0.00 347.00 2.00 311.41 0.45 0.64 0.64 0.80  ب2

  ؛ استخدام مواقع التواصل االجتماعي)ثابت االنحدار: (أ المتنبئات
 الصالبة النفسية االجتماعي،؛ استخدام مواقع التواصل )ثابت االنحدار( :المتنبئاتب 

  ).α =0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

أن النموذج التنبؤي الخاص ) 7(يتضح من الجدول 
) استخدام مواقع التواصل االجتماعي: المَتَتبئة(بالمتغيرات المستقلة 
 ،كان داًلا إحصائيا بأثر نسبي) الطالق العاطفي(والمتغير المتنبأ به 

من التباين المفسر الكلي للنموذج التنبؤي %) 54( نسبتهمفسرا ما 
ن النموذج التنبؤي أ، و)الطالق العاطفي: التابع(الخاص بالمتنبأ به 

والمَتَنبأ به ) الصالبة النفسية: ئةالمَتَتب(ة لالخاص بالمتغيرات المستق
إحصائيا بأثر نسبي مفسرا ما  قد كان داًال) الطالق العاطفي: ابعالت(

من التباين المفسر الكلي للنموذج التنبؤي الخاص %) 10(نسبته 
تغير من النتائج أأظهرت وقد . )الطالق العاطفي: التابع(بالمتنبأ به 

ة ومتغير استخدام مواقع التواصل االجتماعي معا الصالبة النفسي
وأن المتغير  ،من الطالق العاطفي%) 64(ه نسبتيفسران ما 

ه نسبتما  المستقل استخدام مواقع التواصل االجتماعي يفسر
فبذلك تكون نسبة التباين المفسر  ،من الطالق العاطفي%) 54(

عود لمتغير ت%) 10(ه نسبتالمتبقية من نسبة النموذج الكلي ما 
أن النموذج التنبؤي الخاص بالمتغيرات المستقلة والصالبة النفسية، 

) استخدام مواقع التواصل االجتماعي، الصالبة النفسية: المَتَتبئة(
إحصائيا بأثر  قد كان داًال) الطالق العاطفي: بعالتا(والمَتَنبأ به 

الكلي للنموذج من التباين المفسر %) 64( نسبتهمفسرا ما  ،نسبي
  ).الطالق العاطفي: التابع(التنبؤي الخاص بالمتنبأ به 

  مناقشة النتائج

جاءت درجة : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
استخدام المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية لمواقع التواصل 

مواقع أن استخدام بهذه النتيجة ويمكن تفسير  .االجتماعي مرتفعة
التواصل االجتماعي في العصر الحالي أصبح من األمور المهمة التي 

؛ إذ إن استخدام مواقع التواصل الباحثينأخذت تشغل اهتمام ا
 معاالجتماعي تعدى مجرد التواصل مع اآلخرين ليشمل التعارف 

أصدقاء جدد واالطالع على آخر المستجدات الدولية والمحلية 
كما أصبح يستخدم في  .اغ والتسويقوالتسلية وشغل وقت الفر

التعليم والتواصل بين المجموعات المشتركة في اهتمامات أو مجال 
اعي واإلنساني بين أفراد عن االتصال االجتم عمل معين، فضًال

إذ إن استخدام التواصل االجتماعي قام بإلغاء الحواجز  ؛المجتمع
حيث يستطيع الفرد  ،الجغرافية والمكانية وقام بإلغاء الحدود الدولية

التواصل مع اآلخرين ببساطة وسهولة بغض النظر عن البعد 
  .الجغرافي والمكاني

كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن مواقع التواصل االجتماعي 
سهولة تتميز بالجاذبية، وإثارة الدافع لدى األفراد لتصفحها و

األردنية يتيح نترنت داخل الجامعة اإل وتوفر .استخدام هذه المواقع
كما ساهم تنافس  .للجميع تصفح هذه المواقع خالل ساعات العمل

نترنت في تقديمها العديد من العروض على اإلشركات االتصاالت و
إتاحة الفرصة الستخدام هذه المواقع في المنزل وشمول أكبر عدد 

ع لالشتراك في نظرا لألسعار الرمزية التي تدف ،من المستخدمين
أن الهواتف  إلىأيضا ويمكن عزو هذه النتيجة . نترنتخدمات اإل
الفرصة ذلك وبالتالي أتاح  .متناول يد الجميع فيأصبحت المحمولة 

تصفح هذه المواقع في أي زمان مكان، وليس حكرا لللمستخدمين 
 ن هذه المواقع متاحة للمستخدمين مجاًناأو، سيما على موقف معين

طول ساعات يضاف إلى ذلك  ،دون أي رسوم أو تكلفة إضافية
شغل  إلىمما يدفع العامالت  ،الدوام في الجامعة ومستشفى الجامعة

أوقات الفراغ التي تتخلل ساعات العمل بتصفح هذه المواقع 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة . المختلفة

)Lkhal abd Al-Tubali, 2019; Al-Tunbali, 2019; 
Zaidi, 2017 ( نترنت استخدام مفرط وكبير لإل وجودمن حيث

عالقة طردية بين إدمان األزواج و ومواقع التواصل اإلجتماعي،
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أثر سلبي لالستخدام المفرط ووجود  ،لإلنترنت واالغتراب الزواجي
  . من قبل الزوج على العالقات األسرية والتفكك األسري

جاء مستوى : ثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال: ثانيا
الصالبة النفسية لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية 

ويمكن تفسير هذه  .بمستوى متوسط وبتقييم متوسط لجميع األبعاد
أن الحياة مليئة بالتحديات التي تفرضها على المرأة بشكل بالنتيجة 

جعلها تحت ما يموالمرأة المتزوجة العاملة بشكل خاص،  ،عام
فالصالبة النفسية ال تظهر إال تحت  ؛االختبار بشكل مستمر

تصقل شخصيتها وإن طبيعة عمل المرأة تمنحها القوة،  .الضغوط
تجعلها أكثر ثقة بنفسها، ولتصبح أكثر استقالًلا من الناحية المادية، 

أكثر قدرة على السيطرة والتحكم وأكثر سعيا لتحقيق أهدافها، و
ها للتحدي للتغلب على الظروف التي تمر بمجريات حياتها، وتدفع

من مسؤوليات وأعباء عليها إال أن الضغوط التي يفرضها الواقع  .بها
ذلك وابنة وغير اوأخًت امن عدة جوانب كونها عاملة ومتزوجة وأم 

من األدوار االجتماعية تفرض عليها العديد من االلتزامات 
بعض المواقف، وال كل هذا يجعلها تفقد سيطرتها في  .والواجبات

تكون قادرة على التعامل بكفاءة وفاعلية وإيجابية، فساعات الدوام 
  . طويلة مع تعدد المسؤوليات المطلوبة منها

أظهرت النتائج المتعلقة ببعد التحكم والسيطرة أن كما 
المستوى العام للتحكم والسيطرة لدى أفراد عينة الدراسة جاء 

أن طبيعة تنشئة المرأة في  إلىيجة ويمكن عزو هذه النت .متوسًطا
المجتمعات العربية تفرض عليها في كل مواقف حياتها منذ الصغر 

أًخا  ورتها على تخطيه، سواء كان أبا أالرجل وعدم قد إلىحاجتها 
زوجا أو حتى ابًنا؛ فالمرأة لن تتمكن في نهاية المطاف من اتخاذ  وأ

بالقيود االجتماعية التي  قراراتها التي تراها مناسبة دون التفكير
فهي تعلم أنها لن تستطيع التحكم في ما حولها  .تفرض عليها

  . وتحمل المسؤولية الشخصية عن قراراتها

أظهرت النتائج أن المستوى العام  ،فيما يتعلق ببعد االلتزامو
هذه ويمكن عزو  .لاللتزام لدى أفراد عينة الدراسة جاء متوسًطا

عملية التنشئة االجتماعية لإلناث التي تجعل لدى األنثى  إلىالنتيجة 
 ،صورة ذهنية بأنها المسؤولة عن نجاح زواجها وأسرتها وبيتها

بالرغم من الضغوطات والمشاكل الزوجية واالجتماعية التي 
أن تقدم كل من فالمرأة نشأت منذ الصغر على أنها ال بد  .تواجهها

تثبت نفسها وتنال الرضا ممن ما هو مطلوب منها على أكمل وجه ل
حولها، لكن كثرة المسؤوليات والمتطلبات من المرأة المتزوجة 

ه نتيجة عملها لساعات من عانيوالعاملة واألم وضيق الوقت الذي ت
طويلة خارج المنزل من الممكن أن يطغى على قدرتها في تقديم كل 

على أكمل ما هو مطلوب منها، وااللتزام بتحقيق أهدافها وواجباتها 
  . وجه

أن المستوى العام  ت النتائج المتعلقة ببعد التحديوأظهر
ويمكن تفسير هذه  .للتحدي لدى أفراد عينة الدراسة جاء متوسًطا

النتيجة بالتحديات التي تفرضها الحياة والتنشئة االجتماعية التي 

نها تحاول جاهدة التعامل أإال  ،فرضت على المرأة العديد من القيود
وتتفق نتائج الدراسة . كل ما تمر به من تحديات لتتطور وتنمومع 

 ;Al-Smeheen, 2016(مع نتائج العديد من الدراسات الحالية 
Al-Hamad et al., 2017(،  من حيث تمتع متشابهة حيث جاءت

  .النفسيةالمتزوجات بدرجة متوسطة من الصالبة 

جاء مستوى : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالًثا
الطالق العاطفي لدى المتزوجات العامالت في الجامعة األردنية 

 ويمكن تفسير  .متوسًطا، وبمستوى تقييم متوسط لجميع األبعاد
 ؛عالقات التي تحكم حياة األفرادالعالقة الزوجية من أهم الأن بذلك 

وألن  .فالزواج قرار يؤثر في حياة شخصين، وحياة األطفال الحًقا
ة الزوجية جعل هذا من استمرار العالق ،دائمة التطور والتغيرالحياة 

إال أن المجتمعات العربية  .الزوجين من واستقرارها تحديا لكل
فهناك سعي واهتمام من  ؛تعطي أهمية كبيرة لألسرة وتماسكها

  . الطرفين للحفاظ على األسرة من الضياع واحتضان أطفالهما

بالبعد العاطفي أن المستوى العام أظهرت النتائج المتعلقة كما 
للبعد العاطفي جاء متوسًطا، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن العالقة 
العاطفية بين الزوجين هي أساس الحياة الزوجية، ولها النسبة األعلى 
في استمرار العالقة باستقرار و ثبات، وأن التعبير عن المشاعر 

القتهما واإلحساس باألمان ا جزء ال يتجزأ من توثيق عمالدافئة بينه
فالمرأة في الوقت الحالي كسرت حاجز الخجل  .العاطفي والنفسي

وتحررت من تأطير المجتمع لها كامرأة خجولة تخفي مشاعرها تجاه 
بأهمية التعبير العاطفي لزوجها وإشباع  اوأصبحت أكثر وعي ،زوجها

بها  مما يشجع الرجل على التعبير واالهتمام ،هذا الجانب لديه
 ذعاطفيا عوضا عن إخفاء مشاعره وفًقا لما تم تنشئته عليه من

فالكثير من  .أن ذلك من الممكن أن ينقص من رجولتهمن الصغر 
العوامل عملت على التغيير من بنية األسرة وشكل العالقة بين 

بأن عمل المرأة أيضا ويمكن تفسير هذه النتيجة . الزوجين
في حالة اشتياق لزوجها وترغب في وخروجها من المنزل يجعلها 
وتساعده  ،فتعامله بإحسان ومودة ،تعويض زوجها عن هذا الغياب

مما يقلل من الضغوط المادية على األسرة، فيشعر الزوج  ،ماديا
  . مما يزيد العاطفة بينهما ،بأهمية زوجته ودورها الفعال

فقد أظهرت النتائج أن المستوى  ،وفيما يتعلق ببعد التواصل
ويمكن  .أفراد عينة الدراسة جاء متوسًطا العام لبعد التواصل لدى

أن التغيرات والتطورات الحالية رفعت مستوى  إلىعزو هذه النتيجة 
وعي كل من المرأة والرجل بأهمية التواصل الفعال فيما بينهما، 

كما أن عمل المرأة يكسبها مهارات  .وأثره على األسرة وتماسكها
ها من التواصل مع زوجها والحوار معه حول أمور تواصل فعالة تمكن

فيكون لكل  ،المنزل وكيفية إدارته، واالتفاق على األمور المادية
وأظهرت النتائج المتعلقة بالبعد . طرف دوره المؤثر في األسرة

ويمكن  .العام للبعد الفكري جاء متوسًطاالفكري أن المستوى 
على ضرورة احترام زوجها  ت منذ الصغرأتفسير ذلك بأن المرأة نش

ورأيه وعاداته وتقاليده، مما يجعلها أكثر تقبًلا لالختالفات بينها 
 وبين زوجها وسعيا لالندماج مع هذه االختالفات والتعايش معها
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، مما يساعد على االنسجام الفكري واإلبقاء على الحياة األسرية
 الحالية دراسةوتتفق نتائج ال .بينهما، فتحترم عادات زوجها وأفكاره

h, 2018;eJawazn-Al ( مع نتائج العديد من الدراسات
Najdawi, 2018(  ن ظاهرة الطالق العاطفي موجودة كومن حيث
   .في المجتمع األردني

أظهرت النتائج أن : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا
الطالق في %) 54(ه نسبتمواقع التواصل االجتماعي أسهمت بما 

كما أظهرت النتائج ان  .العاطفي وبعالقة طردية مع الطالق العاطفي
في الطالق العاطفي %) 10(ه نسبتسهمت بما أالصالبة النفسية 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن . وبعالقة طردية مع الطالق العاطفي
الطالق  إلىأحد األسباب التي تؤدي  تعدمواقع التواصل االجتماعي 

فبعدما غزت هذه المواقع كل بيت وعملت  .ل بين الزوجينواالنفصا
باعدت بين الزوجين وأتاحت المجال  ،على شغل أوقات مستخدميها

للهروب من الحياة الزوجية ومشاكلها للعالم االفتراضي، وتكوين 
عالقات جديدة عوضا عن محاولة حل المشاكل التي تعصف 

اعي سببت العديد من فمواقع التواصل االجتم ؛بالعالقة الزوجية
حاالت الطالق الرسمي، وقللت من التواصل اللفظي والجسدي 
والعاطفي بين الزوجين، فغاب الحوار والتواصل الحي المباشر بين 

تواصل الزوجين، فأعطى العديد من األزواج األولوية لتصفح مواقع ال
  . بالمهام الزوجية واألسرية االجتماعي على حساب قيامهم

ائج الدراسة أن الصالبة النفسية تفسر ما نسبته وأظهرت نت
من الطالق العاطفي، و أظهرت وجود عالقة طردية دالة %) 10(

ويمكن عزو هذه  .إحصائيا بين الصالبة النفسية والطالق العاطفي
أن المرأة كلما زاد مستوى الصالبة النفسية لديها زادت  إلىالنتيجة 

قدرتها على تحمل الضغوط والتفاؤل بما هو قادم، وتحمل ما تعانيه 
فالمرأة التي  .من جفاء في العالقة الزوجية من أجل مستقبل األبناء

تتمتع بالصالبة النفسية ال تتخلى عن التزاماتها تجاه أبنائها، وتحاول 
فهي تتمتع بالتحدي  ؛جاح هذا الزواج بشتى الطرقإنالعمل على 

كما يمكن تفسير هذه  .الضغوط معوالقدرة على التعامل بإيجابية 
زادت  ،النتيجة بأنه كلما ارتفع مستوى الصالبة النفسية لدى المرأة

قدرتها على التحكم بمصيرها وقراراتها، وعدم الخضوع لواقعها 
واقع ال يتناسب مع طموحاتها ذا كان هذا الإجها ،المفروض من زو

أو يتعدى على حقوقها، فتعمل جاهدة على تغيير ما تعيشه 
من المرأة والدور  األمر الذي يخالف توقعات الرجل ،لصالحها

يتعلم الرجل أنه مصدر  ،فخالل تنشئته منذ الصغر .المفروض عليها
لها حرية التصرف  تله وليس ةوأن المرأة تابع ،السيطرة والضبط

وأن القرار األول واألخير بيده، مما يتسبب  ؛الرجوع له دون
الدراسة نتيجة وتتفق  .ابالخالف بينهما والتباعد العاطفي تدريجي

-Al-Shamrani, 2015; Al( نتائج الدراسات السابقةمع الحالية 
Tunbali, 2016; Lkhal and Zaidi, 2017; Clayton et 

al., 2013 ( وجود عالقة طردية بين إدمان األزواج من حيث
لالستخدام المفرط  أثر سلبي ووجود ،الزواجيلإلنترنت واالغتراب 

وجود عالقة و ،من الزوج على العالقات األسرية والتفكك األسري
استخدام مواقع التواصل درجة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين 

لف هذه النتيجة مع وتخت .االجتماعي وبعد الرضا والتعبير العاطفي
وجود عالقة من حيث ) (Al-Smeheen,2016 السميحيين دراسة

  .ارتباطية إيجابية بين التوافق الزواجي والصالبة النفسية

  التوصيات

  :التوصيات اآلتيةفي ضوء النتائج الحالية  لدراسةتقدم ا

في  المتزوجات رفع الوعي لدى العامالتلإعداد برامج تدريبية . 1
الجامعة األردنية حول إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل 

  . االجتماعي وكيفية استخدامها وأثرها على األسرة

نهن من يعقد دورات تدريبية للعامالت في الجامعة األردنية لتمك. 2
التعامل مع المشاعر السلبية والجفاء في العالقة الزوجية والطالق 

  . العاطفي

إرشادية لتنمية مستوى الصالبة النفسية لدى إعداد برامج . 3
   .العامالت في الجامعة األردنية

إعادة تطبيق الدراسة الحالية على عينات وبيئات مختلفة من . 4
  .المتزوجات العامالت
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